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Jaarvergadering 26 maart.
Het bestuur nodigt alle IVN leden uit voor onze jaarvergadering op
donderdag 26 maart. Aanvang: 19.30 uur.
Agenda:
1. opening door de voorzitter.
2. jaarverslag 2014 door de secretaris.
3. verslag kascontrolecommissie en benoemen leden
kascontrolecommissie.
4. financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 door de
penningmeester.
5. jaarprogramma 2015 door de voorzitter.
6. bestuursverkiezing: onze voorzitter, Alexander Timmers, heeft
gemeld af te willen treden en niet herkiesbaar te zijn.
Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering
melden.
Ook onze secretaris, Leontine Soffner, wil haar functie gaan
beëindigen. Het bestuur is dus ook op zoek naar een nieuwe
secretaris.
Informatie over beide functies kan worden ingewonnen bij de
voorzitter Alexander (045-5712609).
7. Vernieuwingen bij het IVN landelijk en consequenties daarvan
voor onze afdeling.
8. Nieuws over de nieuwe website “Natuurlijk Heerlen”.
Uiteraard is er alle ruimte voor de onderlinge ontmoeting met
koffie en vlaai.
9. Rondvraag en sluiten

Boomfeestdag
woensdag 18 maart
De gemeente Heerlen
organiseert deze dit jaar
in Hoensbroek nabij de
droomvijver.
Op 18 maart om 09.30 uur
verzamelen de deelnemers zich
op de locatie “Visvereniging de
Droomvijver” in Hoensbroek.

Activiteiten
Op 27 april (Koningsdag) zal de
nieuwe website officieel online
gaan.
Op die dag is er rond 14.00 uur
de feestelijke opening van de MSP
allee in Meezenbroek. Kinderen
spelen daarin de hoofdrol, o.a.
bij de nieuwe vlindertuin aan
de Meezenbroeerweg. Het is
een mooie combinatie om dan
de website officieel online te
laten gaan. De website hanteert
namelijk als logo de afbeelding
van een vlinder, omdat de website
deels gefinancierd is vanuit de
gelden voor het "adoptieproject
iepenpage".
Zondag 17 mei: Vogelexcursie
Heerlen centrum.
Tijdens deze wandeling gaan we
uitzoeken welke vogels we in de
stad kunnen tegenkomen. Waarom
zie je sommige soorten alleen in
de stad en hoe kunnen we de stad
aantrekkelijk maken voor vogels.
Deze en nog andere onderwerpen
komen aan de orde tijdens
deze wandeling. Deze activiteit
vind plaats in het kader van de
Nationale Vogelweek.
Vertrek is om 13.00 uur IVN Home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

5 en 6 april: Pasen
Pasen valt vroeg dit jaar en het
voorjaar is pas laat begonnen.
Met Pasen hopen we toch
volop te genieten van een mooi
voorjaar.
Het bestuur van het IVN
afdeling Heerlen wenst al haar
leden en donateurs prettige
Paasdagen.

Voorbeeld van een artikeltje op de nieuwe
website Natuurlijk Heerlen.
Weerschijnvlinders
De kleuren van vlindervleugels kunnen door pigmenten, maar ook
door lichteffecten ontstaan. Bij de mannetjes van de Grote en de
Kleine weerschijnvlinders lichten de vleugels blauw op, afhankelijk
van de hoek waaronder je de vlinder bekijkt.
De Grote weerschijnvlinder is in Nederland een zeer zeldzame
vlinder, die in Limburg lang niet elk jaar gezien wordt. In 2014 werd
deze prachtige grote vlinder gezien in een tuin in de Mariawijk in
Heerlen. Hij liet zich goed fotograferen en zelfs filmen. Het is dus
mogelijk bijzondere waarnemingen te doen in uw eigen achtertuin.
Vervolgens kunt u doorklikken naar de website Vlindernet, waar
meer informatie te vinden is.
Het is een interactieve website,
waaraan alle burgers van
Heerlen hun bijdrage kunnen
leveren: verhalen over bijzonder
natuur ervaringen in Heerlen,
foto’s van speciale locaties,
enz. Uiteraard nodigen we al
onze IVN leden van harte uit
ook hun bijdrage te leveren.
Deze nieuwe website vervangt niet de eigen website van het IVN
afdeling Heerlen, maar is een aanvulling, waaraan ook andere
organisaties gaan deelnemen.

Zondag 31 mei:
Middagwandeling
Beegderheide.
Deze middag maken we een
wandeling over de Beegderheide
met zijn gevarieerd landschap.
Open heideterreinen en besloten
bossen. Het heeft een rijke reliëf en
een aantal grote en kleine vennen.
Vertrek is 12.00 uur van het IVN
Home.
Info: 045-5712609 (Alexander)
Vrijdag 5 juni: Wie kijkt er met
zijn oren?
Lezing over de vleermuis. Tijdens
de lezing ervaar je alles over het
bijzondere leven van de in Limburg
voorkomende vleermuizen. Geen
enge verhalen maar een kijkje naar
het leven van de vleermuis door
de seizoenen. Na afloop heb je
geen angst meer, deze heeft plaats
gemaakt voor bewondering van
deze fladderaars van de nacht.
Aanvang is om 19.30 uur,
info: 045-5712609 (Alexander)
Zaterdag 6 juni:
Vleermuisexcursie.
Deze avond gaan we, na een korte
inleiding, in de omgeving van het
IVN home met de batdetector
op zoek naar vleermuizen. Al
naar gelang we vleermuizen
tegen komen gaan we richting de
Weltervijver en eventueel verder
naar Benzenrade.
Vertrek is om 21.00 uur,
info: 045-5712609(Alexander)

Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten/

